
ลาํดบั ช่ือ - สกลุ กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน

1 สําฤทธิ ์เรอืงฤทธิ์ กลุม่งานเคมบํีาบัด
2 สนัุนท ์ลิม้ไพบลูย์ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
3 มลวิลัย ์สาโรจน์ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
4 ณัฐวฒุ ิวงศาโรจน์ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
5 ชยากร มาเมอืง กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
6 เสน่ห ์มาเนยีม กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
7 พรพมิล เทยีนสวสัดิ์ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
8 ผสุด ีกอ้นนลิ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
9 ศริมิาภรณ์ กรอดสยุ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
10 สพุจน ์วรรณะ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
11 กมลมารดร ์สารสวุรรณ กลุม่งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
12 มณี ปัญจสริวิรรณ กลุม่งานเวชศาสตรป์ระคับประคอง
13 ณชิากร ขาวลาภ กลุม่งานพยาธิ
14 มะล ิรว่มยอด กลุม่งานพยาธิ
15 วมิล สขุตัง้มั่น กลุม่งานพยาธิ
16 พัชรนิทร ์หอมชะเอม กลุม่งานพยาธิ
17 เสาวณีย ์วงศพั์วพันธ กลุม่งานพยาธิ
18 ศริรัิตน ์ตันสกลุ กลุม่งานพยาธิ
19 รัชฎาพรเลง้รักษา กลุม่งานพยาธิ
20 มานะ วงศเ์จยีก กลุม่งานพยาธิ
21 บปุผา วงษ์เกษม กลุม่งานพยาธิ
22 วชิดุาไตรรัตนอ์ภชิาต กลุม่งานพยาธิ
23 วรยพุา ถมปัด กลุม่งานพยาธิ
24 พกิลุ ใหหลศภุสนิ กลุม่งานพยาธิ
25 สธุนิ ีมังคละ กลุม่งานพยาธิ
26 คําด ีรอดวนิจิ กลุม่งานพยาธิ
27 สมศริ ิดว้งสํารวย กลุม่งานพยาธิ
28 สดุาทพิย ์พันธแ์ตง กลุม่งานพยาธิ
29 เทพผทัย พาดี กลุม่งานพยาธิ
30 เนาวรัตน ์ประกาสนิธุ กลุม่งานพยาธิ
31 ปราณี ดาจันทร์ กลุม่งานพยาธิ
32 ยวุร ีภมุมา กลุม่งานพยาธิ
33 คําป้อ ศรบีเุรอืง กลุม่งานพยาธิ
34 วาสนา ทพิยส์นัเทยีะ กลุม่งานพยาธิ
35 ประภารัตน ์โตเขยีว กลุม่งานพยาธิ
36 อัญชล ีออ่นแกว้ กลุม่งานพยาธิ
37 รจุภิาส โรหติเสถยีร กลุม่งานพยาธิ
38 หฤทัย ขนัทชยั กลุม่งานพยาธิ
39 วจิติร ลัคนาเลศิ กลุม่งานพยาธิ
40 วาสณีิ ปรัชญานันทกลุ กลุม่งานพยาธิ
41 กติยิา จํานงคจ์นีารัก กลุม่งานพยาธิ
42 วรีะพงค ์ไผล่อ้ม กลุม่งานพยาธิ
43 กรรณกิา มาฆะเซ็นต์ กลุม่งานพยาธิ
44 สรุยีพ์ร เสาโกมทุ กลุม่งานพยาธิ
45 วรนิธร ออ่นเกลีย้ง กลุม่งานพยาธิ
46 ปิยาภรณ์ บัวกลาง กลุม่งานพยาธิ
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47 นพวรรณ เพชรผึง้ กลุม่งานเภสชักรรม
48 อารลีักษณ์ จติตก์ศุล กลุม่งานเภสชักรรม
49 วชิาญ ศริยิรรยง กลุม่งานเภสชักรรม
50 วนัชยั ศรแีสงสกุ กลุม่งานโภชนวทิยา
51 ไพรนิทร ์เปรมพรหม กลุม่งานโภชนวทิยา
52 อไุรวรรณ สภุาวงค์ กลุม่งานโภชนวทิยา
53 มาลนิ ีเสมคํา กลุม่งานโภชนวทิยา
54 น้ําฝน จนิดาศรี กลุม่งานมะเร็งนรเีวช
55 จริาภรณ์ มั่นนอ้ย กลุม่งานรังสรัีกษา
56 รัชดาภรณ์ ประเสรฐิสม กลุม่งานรังสรัีกษา
57 ศริพิร เต็มหลักทรัพย กลุม่งานรังสรัีกษา
58 วนัชาต ิเยีย่มญาติ กลุม่งานรังสรัีกษา
59 เสาวลักษณ์ ทรงดาศรี กลุม่งานรังสรัีกษา
60 ลดาพร แยม้ทรัพย์ กลุม่งานรังสวีนิจิฉัยฯ
61 ชจูติต ์กฤชดา้มนลิ กลุม่งานรังสวีนิจิฉัยฯ
62 ศลุพีร แสงกระจา่ง กลุม่งานวจัิย
63 อนงค ์เทพสวุรรณ์ กลุม่งานวจัิย
64 จันทนา ยะหัวฝาย กลุม่งานวจัิย
65 นันทนา มศีริพัินธ์ กลุม่งานวจัิย
66 ศรนีวล ยิม้จ่ัน กลุม่งานวจัิย
67 มาล ียิม้จ่ัน กลุม่งานวจัิย
68 อนงค ์ปงุคานนท์ กลุม่งานวจัิย
69 ฐติมิา ศรบีญุเพ็ง กลุม่งานวจัิย
70 สโรชนิ ขนุราช กลุม่งานวจัิย
71 เทยีนแสง พันธศ์รี กลุม่งานวจัิย
72 จรีะนันท ์วงศว์ทัญญู กลุม่งานวจัิย
73 รัชนู สบุรรณจุย้ กลุม่งานวจัิย
74 ฉววีรรณ ตลุยพงษ์รักษ กลุม่งานวสิญัญวีทิยา
75 โสภ ีวจิติรสงวน กลุม่งานวสิญัญวีทิยา
76 สนุยี ์ฟักนอ้ย กลุม่งานวสิญัญวีทิยา
77 อมรรัตน ์พวงทอง กลุม่งานวสิญัญวีทิยา
78 มาลัย สงฆป์ระสทิธิ์ กลุม่งานศัลยศาสตร์
79 ปาณภิา เสยีงเพราะ กลุม่งานศัลยศาสตร์
80 สวุด ีมากยก กลุม่งานศัลยศาสตร์
81 สดุารัตน ์หอมแพง กลุม่งานศัลยศาสตร์
82 วนดิา ชยัรัตน์ กลุม่งานศัลยศาสตร์
83 ธรีศักดิ ์รมณียพ์กิลุ กลุม่งานศัลยศาสตร์
84 หยก ประสทิธพิรกลุ กลุม่งานศัลยศาสตร์
85 ศริพิรรณ พษิาภาพ กลุม่งานสนับสนุนวชิาการ
86 อโณทัย อนิตะ๊กาวลิ กลุม่งานสนับสนุนวชิาการ
87 ขวญัจติร ์จนียา้ย กลุม่งานสนับสนุนวชิาการ
88 รัชนพีร วงศอ์นุ กลุม่งานสนับสนุนวชิาการ
89 ปัดทมา อังคะคํามลู กลุม่งานอายรุศาสตร์
90 เสาวณีย ์จติตป์ระสงค์ กลุม่งานอายรุศาสตร์
91 เฉลา ศรวีชิาพร การเงนิ
92 พัชรยี ์ธรรมวญิญา การเงนิ
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93 ศภุมาส  ผดงุกจิ การเงนิ
94 อบุล หมันนุ่ม การเงนิตรวจสอบ
95 สนุยี ์หอกําปัง การเงนิบัญช+ีงบ
96 ปภาดา พันธภั์กดี การเงนิบัญช+ีงบ
97 ผกากมล จันทรส์พุรประภา ทรัพยากรบรหิาร
98 พไิลวรรณ สงิหส์ี ทรัพยากรบรหิาร
99 อรสา อิม่แสง ทรัพยากรบรหิาร
100 วรศิรา คุม้แวน่ ทรัพยากรพัฒนา
101 คารมย ์จันยะนัย บรหิารเคหะบรกิาร
102 นยิม  โพธิว์รรณ บรหิารเคหะบรกิาร
103 กติต ิพึง่ออ้ บรหิารเคหะบรกิาร
104 เรอืงยศ เคลือ่นศร บรหิารเคหะบรกิาร
105 จําลอง พันธุภั์กดี บรหิารเคหะบรกิาร
106 เขมา  ณ หงษา บรหิารเคหะบรกิาร
107 ปราณี เลศิหลาย บรหิารเคหะบรกิาร
108 กาญจนา รอดวนิจิ บรหิารเคหะบรกิาร
109 สกุัญญา ใยเมอืง บรหิารเคหะบรกิาร
110 อํานาจ ผวิเหลอืงดี บรหิารเคหะบรกิาร
111 วรรณวไิล สขุใส บรหิารเคหะบรกิาร
112 ศริพิร รมุรณกาศ บรหิารเคหะบรกิาร
113 สงัด แสนจันทร์ บรหิารเคหะบรกิาร
114 สนทิ  ธอินิแกว้ บรหิารเคหะบรกิาร
115 ศภุานัน โพธิว์รรณ บรหิารเคหะบรกิาร
116 ประดษิฐ ์เพชรประดับ บรหิารเคหะบรกิาร
117 สมควร อาจเพ็ชร บรหิารเคหะบรกิาร
118 สพัุฒน ์ขนุราช บรหิารเคหะบรกิาร
119 ละมลู ฟักเทศ บรหิารเคหะบรกิาร
120 จันทรเ์พ็ญ ตนิณารมย์ บรหิารเคหะบรกิาร
121 สรุพงษ์ เหลอืงเรอืงบ บรหิารเคหะบรกิาร
122 วทิยา เย็นชพี บรหิารเคหะบรกิาร
123 สมพร  ปัญญาประทปี บรหิารท่ัวไป
124 อนงคน์าฎ เอีย่มสอาด บรหิารท่ัวไป
125 พัชรยี ์แยกโคกสงู บรหิารท่ัวไป
126 อารยี ์คงบญุ บรหิารท่ัวไป
127 จันทรเ์พ็ญ ชุม่ชืน่ บรหิารท่ัวไป
128 นัจกร  เชาวเ์ครอื บรหิารประชาสมัพันธ์
129 ชนัตถา ลาภเจรญิทรัพย์ ผูป่้วยนอก
130 จริาพร คนตํา่ ผูป่้วยนอก
131 ชนิกร นารัตน์ ผูป่้วยนอกกลอ้งสอ่งตรวจ
132 พัชร ีจุย้ประเสรฐิ ผูป่้วยนอกกลอ้งสอ่งตรวจ
133 ชติพล เรอืงสงู ผูป่้วยนอกกลอ้งสอ่งตรวจ
134 ประทมุทพิย ์แตงอยู่ ผูป่้วยนอกกลอ้งสอ่งตรวจ
135 นงเยาว ์รสหอม ผูป่้วยนอกคัดกรอง
136 ศริกิัญญา จติตผ์อ่ง ผูป่้วยนอกคัดกรอง
137 อัจฉราวด ีคณุตสิขุ ผูป่้วยนอกคัดกรอง
138 นุสรา บญุยาศวนิ ผูป่้วยนอกคัดกรอง
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139 เปรมสดุา ศรพัีนธ์ ผูป่้วยนอกคัดกรองมะเร็ง
140 ปราณี ศลิาพัชรนันท์ ผูป่้วยนอกตรวจสขุภาพ
141 สมศร ีบญุรอด ผูป่้วยนอกตรวจสขุภาพ
142 วไิลลักษณ์ อัศวมงคลสริิ ผูป่้วยนอกตรวจสขุภาพ
143 ปัทมา นาคประโคน ผูป่้วยนอกตรวจสขุภาพ
144 ประกาย พานจันทร์ ผูป่้วยนอกตรวจสขุภาพ
145 วรยี ์บญุยาศวนิ ผูป่้วยนอกทางเดนิปัสสาวะ
146 ศรอีัมพร มงคลศริิ ผูป่้วยนอกนรเีวช
147 วลัภา ชนิบตุร ผูป่้วยนอกนรเีวช
148 รัชดา วงคค์รฑุ ผูป่้วยนอกนรเีวช
149 หฤทัย สขุใส ผูป่้วยนอกประคับประคอง
150 หฤทัย อัศวกจิธนานนท์ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
151 อนันทยิา สมสอาด ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
152 จรีภา อรุะวฒันพันธ์ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
153 ธนพร คงอํา่ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
154 รจุาภา รักณรงค์ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
155 สริพิร กาญจนะประโชติ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
156 อภรัิตน ์ตนินังวฒันะ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
157 กติยิา เขยเป็นศรี ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
158 คมกรชิ เอกวริยิะสกลุ ผูป่้วยนอกพยาบาลเคมบํีาบัด
159 สวุรรณี วรรณศโิรรัตน์ ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
160 ดวงแข ชํานาญเมอืง ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
161 พรทพิย ์สตุิ ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
162 สมหมาย มติรเกษม ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
163 กมลวลัย ์สามณฑา ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
164 วาสนา ยิม้แยม้โอฐ ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
165 จรัิญญา หลจินิตะ ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
166 ยพุาวรรณ ทองสบืสาย ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
167 ฐานสิา รอดขํา ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
168 มณีรัตน ์ฤกษ์ศริิ ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
169 กรองแกว้ บบุผา ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสรัีกษา
170 จริวรรณ มายะ ผูป่้วยนอกพยาบาลรังสวีนิจิฉัย
171 สจุ ีกลัดทับทมิ ผูป่้วยนอกระบบสง่ตอ่
172 กัณฑวรรณ ชุม่เชือ้ ผูป่้วยนอกรับผูป่้วยใน
173 กัลยา เชญิขวญัแกว้ ผูป่้วยนอกศัลยกรรมเตา้นม
174 ฐติาภรณ์ ขึน้สนัเทยี ผูป่้วยนอกศัลยกรรมเตา้นม
175 นารรัีตน ์เมทาวงศ์ ผูป่้วยนอกศัลยกรรมเตา้นม
176 ปโยธรณ์ สิง่สําแดง ผูป่้วยนอกศนูยเ์คมบํีาบัด
177 อนุธดิา แวงชยัภมูิ ผูป่้วยนอกศนูยเ์คมบํีาบัด
178 นลนิ ีแกว้ดี ผูป่้วยนอกศนูยเ์คมบํีาบัด
179 ไขม่กุด ์อูอ่อ่น ผูป่้วยนอกสนง.พยาบาล
180 จําเนยีร ใหมปิ่ยะ ผูป่้วยนอกสนง.พยาบาล
181 รัตนา ปณุหะกจิ ผูป่้วยนอกสนง.พยาบาล
182 มรกต พรหมจันทกึ ผูป่้วยนอกสนง.พยาบาล
183 สภุ ีทองปาน ผูป่้วยนอกห ูคอ จมกู
184 นพคณุ บญุยาศวนิ ผูป่้วยนอกห ูคอ จมกู
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185 วรพล อนิปลัด ผูป่้วยนอกหู คอ จมกู
186 จริาพรรณ เวศานนทเวช ผูป่้วยใน
187 จันทัศน ์เทยีบธรรม ผูป่้วยใน
188 พรทพิย ์บญุเพ็ญ ผูป่้วยใน 4
189 ศรวีรา วงษ์พันธุ์ ผูป่้วยใน 4
190 ทติยา นลีเสวี ผูป่้วยใน 4
191 อรนุช จันฟัก ผูป่้วยใน 4
192 จติปภัส ขอจงกลาง ผูป่้วยใน 4
193 รัชฎาพร เพ็งโคตร ผูป่้วยใน 4
194 ปรารถนา คํามาตร ผูป่้วยใน 5
195 พศิสมัย ดวงจันทร์ ผูป่้วยใน 5
196 รุง่ศักดิ ์ออ่นภธูร ผูป่้วยใน 5
197 นงลักษณ์ จันทรเ์พ็ญ ผูป่้วยใน 6
198 สาคร คงปาน ผูป่้วยใน 7
199 วนัสสดาเดน่เจรญิพัฒน ผูป่้วยใน 7
200 อังสมุาล ีแกว้ผลกึ ผูป่้วยใน 7
201 กรชฎา ลลีาเลศิประเสร ผูป่้วยในICU
202 บญุเลศิ ทองยอ้ย ผูป่้วยในจา่ยกลาง
203 ปราโมทย ์รมุรณกาศ ผูป่้วยในจา่ยกลาง
204 ทัศนยี ์ใยเมอืง ผูป่้วยในจา่ยกลาง
205 ศภุรัฐ วฒันภารดร ผูป่้วยในจา่ยกลาง
206 โชตกิมล สามนปาล ผูป่้วยในจา่ยกลาง
207 สายสดุา โพธิแ์กว้ ผูป่้วยในจา่ยกลาง
208 มนัสชนก พาดี ผูป่้วยในจา่ยกลาง
209 สชุนิ นุ่มพนิจิ ผูป่้วยในจา่ยกลาง
210 พัชร ีเจรญิพร ผูป่้วยในพเิศษ
211 ทัศนยี ์มณีดาษ ผูป่้วยในพเิศษ
212 ณชิากร ขตัตติะ ผูป่้วยในพเิศษ
213 เครอืวลั จงจอหอ ผูป่้วยในสํานักงาน
214 ศรสีดุา จารธีรรม แผนงาน+ประเมนิ
215 โชคชยั สขุเหลอืง แผนงาน+ประเมนิ
216 จดิาภา โรจนธารา แผนงาน+ประเมนิ
217 ศรินัินท ์รัตนพงษ์ พัสดุ
218 รัตนา เฟ่ืองทรัพย์ พัสดุ
219 นุศรา นาวนิโพธท์อง พัสดุ
220 วารณีุ ฉลวย พัสดุ
221 เพ็ญใจ สขุโกษา พัสดุ
222 ภาวนิ ีตรวีเิชยีร พัสดุ
223 วรยศ ธนะประวติร พัสด+ุซอ่มบํารงุ
224 โชคชยั พทุธสอน ลกูคา้สมัพันธ์
225 อรณีุ ทองงาม ลกูคา้สมัพันธ์
226 ศริพิร สวยพริง้ วชิาการพยาบาล
227 พรจันทร ์สยัละมัย วชิาการพยาบาล
228 ดาวรุง่ เทพสวุรรณ วชิาการพยาบาล
229 ไกรรว ีประภากร วชิาการพยาบาล
230 ลํายอง ไกรฤทธชิยั วชิาการพยาบาล
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231 ศริพิร ตาละชพี วชิาการพยาบาล
232 สจุริา ฟุ้งเฟ่ือง วชิาการพยาบาล
233 นริมล พจนด์ว้ง วชิาการพยาบาล
234 วรรณรัตน ์สมัฤทธิ์ วชิาการพยาบาล
235 สภุาภรณ์วงศอ์นันท์ วชิาการพยาบาล
236 จรัญญา ทองวนั วชิาการพยาบาล
237 ดาราวรรณ ไทยหอม วชิาการพยาบาล
238 สวุาร ีอรรครส วชิาการพยาบาล
239 กณศิา กมิพทัิกษ์ วชิาการพยาบาล
240 เปรมฤด ีบญุภัทรานนท์ วชิาการพยาบาล
241 เพ็ญพักตร ์พนะโพธิ์ ศนูยป์ระสานงานคัดกรองมะเร็งฯ
242 พชิญาภา ศรนีาม ศนูยม์ติรภาพบําบัด
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